~ Wat u wilt weten over de OuderVereniging ~

Waarom een OuderVereniging (OV)?
Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die belangrijk zijn voor de
ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, maar ook ouders en leerkrachten,
beleven aan school.
De OV is er om de leerkrachten en de school te ondersteunen bij een grote verscheidenheid aan activiteiten.
De OV organiseert bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht binnen school, de Kerstviering op school of in de kerk,
het grootse Zomerfeest aan het einde van het schooljaar, de schoolreisjes in september voor alle groepen,
de Koningsspelen voor alle leerlingen en de sportactiviteiten (voetbal, zwemmen, basketbal, enz.).
De OV organiseert daarnaast ook elk jaar de luizencontrole, de schoolfotograaf planning, Kinderpostzegels,
het paasviering en een thema avond, bijv. over social media. Ook is de OV aanwezig op de musicalavond van
groep 8 en op ouderavonden en de Jaarmarkt.
De Oudervereniging wordt geleid door een groep enthousiaste vrijwilligers. Voor al deze activiteiten worden
binnen de OV commissies samengesteld samen met een leerkracht. Indien nodig worden andere ouders van
school gevraagd om te komen helpen, bijvoorbeeld bij de luizencontrole per klas. Soms worden ook
bepaalde materialen die nodig zijn voor de school gefinancierd door de OV, zo heeft de OV bijvoorbeeld een
aantal speeltoestellen op het schoolplein gefinancierd.
Maar ook regelde de OV twee fruitbomen voor op het plein. Net als in de zomer een insmeer-actie; in elke
klas een paar mini flacons zonnebrand.
Wat vragen wij van u?
De ouderbijdrage is officieel een vrijwillige bijdrage, maar we gaan we ervan uit dat iedere ouder/verzorger
de ouderbijdrage voldoet. Mocht u de ouderbijdrage niet zelf kunnen voldoen dan kunt u gebruik maken
van de mogelijkheden om via stichtingen of de gemeente de bijdrage te voldoen.
Al deze bovengenoemde activiteiten zijn anders niet mogelijk.
Hoe regel ik dat?
Om het zo makkelijk mogelijk te maken voor u, ontvangt u bij dit formulier ook een machtigingsformulier.
Met dit formulier gaat u akkoord met automatisch incasso van het OV lidmaatschap. Uw lidmaatschap wordt
jaarlijks automatisch opnieuw bekrachtigd, tot uw jongste kind van school gaat.

Waarom is uw bijdrage zo belangrijk?
De budgetten van de scholen komen door overheidsbezuinigingen steeds meer onder druk te staan. Met het
geld van de vrijwillige bijdragen kunnen alle bovengenoemde activiteiten worden bekostigd. Uw eigen kind
profiteert daar direct van mee. Bij veel niét-betalende ouders moet de OV helaas evenementen schrappen.
En dat is wat wij juist niét willen.
Bovendien heeft u als lid van de OV stemrecht over o.a. de vacatures binnen het bestuur van de OV,
contributiewijzigingen enz.
Dagelijks bestuur OV
Op dit moment zitten er 12 ouders in het bestuur van de OV. Op de website van de Ark, in de jaarkalender
en bij de ingangen van school kunt u zien wie er momenteel in het bestuur zit.
Als u graag mee wilt doen binnen de OV, kunt u zich altijd opgeven via ov.deark@vivente.nu. Bijna ieder jaar
is er een plekje vrij, omdat ouders stoppen als hun kind(eren) van school gaan na groep 8.
Vergaderingen
Per jaar vergadert de OV ongeveer zes keer. In deze vergadering worden de activiteiten van de verschillende
commissies besproken of geëvalueerd. Bij de vergaderingen is een leerkracht aanwezig. Zij is de koppeling
met de andere leerkrachten. De agenda en de notulen van de vergaderingen zijn op de website terug te
vinden (onder de button ‘samen met ouders’, dan links OuderVereniging).
Er wordt jaarlijks ook 1x een ledenvergadering gehouden. Dit is meestal in november. Iedereen ontvangt
hier voor een uitnodiging.
Contact
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, of u heeft een idee dat u graag met ons wilt delen,
dan kunt u ons bereiken via email: ov.deark@vivente.nu.
Wij ontvangen graag van u het machtigingsformulier ingevuld en getekend retour voor de automatische
lidmaatschap incasso.
Facebook
Wij hebben een eigen Facebook pagina "Oudervereniging de Ark Zwolle”. Wordt u ook lid?

